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BIORAM A 
ØSTERBROGADE 33. KØ BENHAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Ønsker De nu i den stille Tid en sikker 

__ _. .. ~1rraeffer,~•--~--
da opnaar De dette ved paa Deres Program at tage Palads
teatrets Kolossal-Sukces. 

Verdenskrigen 1915 
Autentiske Krigsfilm fra den Pussiske F:ront. 

Optaget og udgivet med den russiske Regerings Tilladelse. 

Længde ca. 1500 Metee: 

Udlejes ogsaa i delt Program paa ca. 7 ·a 800 ·Meler til moderat P ris. 

Stort Reklam.em.ateriale • 

Den hemmelighedsfulde Spionage. 
(Af Paladsteatrets sidste Program.) 

Amerikansk Sensationsdrama i 2 . Akter. Meget spændende. 
725 Meter. 

Stort Reklam.em.ateriale. 

Den mystiske Kvinde. 
Amerikansk Nyby~gerliv. 2 Akter. 

1 
B 

B (Af Viktoriatrets nuværende Program) B 
Spændende mystisk Film med den berømte amerikanske N e w Yorker ~ 

Skuespillerinde Cleo Madlson i Hovedrollen. 

·. Stort Reklamemateriale. Længde c. 700 Mtr. Monopol for Skandinavien. 

[§)~~~ B t:t:==::=:=:=:===::=:=:=:::::::JJ B ~..=1 =--~~(§) 
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Nu begynder Sæsonen.~ 

Vi fremhæver blot følgende Films af vort store Udvalg: 

E::x:elsior. Paladsteatrets mægtige Sukces. 

Døn trætte frødøri·k. · do. do. do. 

Neptuns Datter. do. do. do. 

Nybyggerne i Arkansas. do. do. do. 

"Danntal'k" Films 

Nattens ·Datter. Vera. En falden Kvinde. 

Skuddet fra Toldstationen. Telegramtyvene. 
Udenlandske Filnts 

Mens London sover. Falskmøntnernes Dronning. 
Thornfield Slottets Hemmelighed. Dødsridtet gennem Gulddalen. 
Sheriftens Brud. Sorte Kors Banden. 

lU egne Optagelser kommer i den nærmeste 'Tid. 

Sonet Skyld. Skæbnens Søn. 
Lilli Beck Film. Enestaaende svensk Kunstfilm. 

===~=== 
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Vil De have sikre Kasse-Stykker 

~) · 
< ;~\,\ 

/ 

da lej: Kinog.rafens 
egne danske Optagelser! 

Kinog.rafens fine Monopol-Film! 

U d drag af vort store Lager : 

Paladsteatrets Sukces 

Bylden Fra nsk Lys tspil. 3 Akt. 
• Turlupin i Hovedrollen. 

Autentiske Krigsfilm. 
(Forskellige). 

Lammet og Ulven. Sk~:sg;it s~~t~er. 
Livets 61ædør Kolore:et_ Ga umont 

li • Lystspil 1 3 Akter . 
Sæsonens eleganteste F ilm ! 

Kleptomanen s1~ u esp il. 3 Akt. Pragtfuld 
• 1scenesa t Path e- Film . 

Tyrkens Harørn E t Dra ma i Æ gypten . 
li • 4 Akt. Meget spænd . 

Ch_efen for d_en sorte Bande. 
St01 slaaet Sensation sskuespiL 4 Akter . 

liissømand øaa gate Vøjø 
Dank Lystspil 2 Akter. (Holger Petersen )~ 

Fange 555' s Hemmelighed. 
Sæsonens bedste Film. 

Igaar udkom : 

l Slavehandlerens Vold 
(H vad en u n~ Pige maa genn emgaa, 

1 

der 
komm er 1 Slaveha ndlerens Vold). 

4 Akter, 137 Afd. 
Kinografen stormes til denne Film 1 

Næste Uge udkommer 
en ny stor »Dansk Kinograf-Film: 

"SKI L D PADDEN'' 

A/s. KINOGRAFEN 
Danmark: Frederiksberggade · 25, København. 

Norge : Kinografens Bureau, Bergen. 



FINSK/\ FILM f\GENTUREN 
Indehaver: R. S. GRUNER. 

HELSINGFORS, FINLAND. 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kine
matografisk Tilbehør. 
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Filmen i Japan. 

En Gongongs. monotone Slag lyder gennem en 
snever Gade i Kioto og E kkoet kastes tilbage fra 

Husenes regehnæssige Facader. Et Par broget klædte 

Mandspersoner m ed nøgne Ben iler hastigt g.enn em 

Byen, foran Gongongslageren, der med sand Vellys t 

aflokker sit Instrument de forfærdeligsbe Mislyde. 

Ba gved denne Orkesterdjævel gaar en lille Mand, 

der bærer en Plakat' paa en lang Stang. Plakaten 
er holdt i stærke Farver og endnu en Mand med glat

barberet Hoved raaber højt om alt det, der ikke er 
bleven Plads til paa Plakaten. 

.Sandelig Filmen er international, jeg ser det jo 

her! Brogede, grelt bemalte Billeder paa Plakaten, 

Ægteskabsbrud, Mord, Brand og Tyveri - jeg gen

kender mit Hjemlands Biografteatre . Selv her i 

den opgaaende Sols Land er Filmen, og hvad dens 
er , det samme som hjemme. 

I Stedet for det ventede eksoti sk-fr,emmedarted e 
Kino-Teater med kulturfjærne Indretninger, find er 

vi i Tokio; i Nagasaki, Kioto og Kohe og a ndre større 

Byer, prægtige moderne Etablissementer , der i in

gen Henseende s taar tilbage for de europæisk.e, hvad 

angaar Komfort. De ligner ganske vore, men af
viger dog naturligvis i Væggenes Udsmykning, i hvil
ken Henseende de staar langt over vore egne. 

De japanske Biografteatre besøges af Landets 
bedst situerede Befolkning og nyder megen Ry som 

en forn em Forlys telse. Kun i Smaabyer og ganske 

særlig paa Øen Formosa, findes endnu omrejsende 
Biografteatre, hvor Manden, der rejser med Bille-

derne, stiller et Telt o p, rhv10ri han saa giver ·FIO restil 

ling, som Hcgel ledsage t af et foridarende Foredrag. 

Miod Teltets ene Væg, der stadig holdes vaad , 
kastes Billederne, og i di sse primitive Omgivelser 
lærer ØeilS Befolkni ng Begivenhederne i den s tore 
Verd en at kende. 

Disse Fremvisere af lev-ende BilledCir Qr (som 
Regel noi11 adiser ende F rem,rnede, ikk e sjældent Eu

ropæer e, hvem Nøden har -dreve t ud i dette Erhverv. 

Bum- bum- bum - mi n Tanker , der var paa 
Vandring; bliver af den ubarmhj ertige Gongong atter 
kaldt Lil det nærværende. 

Et hvidt Lys straaler ud fra et en etages Hus, der 
er smykket nted et Flor af Chrysa ntem er, og om en 

ga nske lav Indga ngsdør trænges en stor Menneske
masse. 

>> Nao-kan « staar der i lysende Bogstaver over 

Indgangen og længere nede d en lige saa stolte Ind
skrift >> English spoken «. 

Tre Stuer m ed Stengulv fører ind til en dra peret, 
blomslersm ykket Træforh øjning, der tjen er som 

Kas·se - hvor delte Ord dog har den samme Klang, 

den h ele Verden over - -og derfra videre ind i 
Forevisningssalen. 

Jubl ende Kvind es lemmer strømmer den indtræ

dende i Møde. F ire- rem glade Geish aer hopper 
rundt m ellem hinanden, saa hurt~t de bare kan 
paa deres maltra kterede Fødder . 

De ler h øjt ved eUwert nyt Billede og uddeler 
Hisvin til Auditoriet. De ·er ansat for det sai11Jl11e, de 

skal lede Munterheden og gør e Publikum opmærk

som paa alt, hvad der har Interesse ved Billederne. 

I alle japa nske Forlys telsesetablissementer kan 

man have det uhyre ugenert, og m edens Filmen rul
ler , di skul•erer m an livligt de sidste Begivenheder 

eller befatter sig m ed sin ydre P ersons Forskønnelse. 



solgt. 
Direktør Constantin Philipsen 

har igaar solgt det til et 
Konsortium, hvis Direktør 

Sophus Madsen bliver. 

Overtagelsen finder Sted en af de 
nærmeste Dage. 

men den nævnes omkring den hal· 
ve Million. 

- - Det er nu godt fire ~ar 
si ;len. Con~to.nt.ir, Philipsen ~k 
den næ'Oten geniale Jde at omda1n() 
deh gaml-e Banega,ardshal til Bio
grafteaber, og der aabne det' stør
ste Teater :llo'r levende Billeder, 
som N ordenropa haV'd·e set. 

Constantin Philipsen er en 
Marid, ikke blot med Ideer, men 
ogsaa med Initiativ. Han fik Pla
nen r·ealls,eæt. Og nu er delt paa 
fjerde Aar, han driv--er dette mæg
tige F oretagendø, om hvis Fortsæt
te1se han jo har lagt s.tore Pla.ner .. 
som . det imidlertid nu bliver S.o
,phus ·Madsen, der vil :fløre ud i 

o ----- -- r----~ 

sige .det med B€Stemthed. M,en j eg 
,ant,ager, a, t vi bygg>er, det nye Tea
~er e~dnu langt større og fio!;ereJ 
end C:ons:t;a.n.ti:n Philips.en. AAVde 
tænk't. 

-Dier: er ~enige ;nQk~ 
~Ja. 

- i:gvJem er die~ det;~~ ~ 
; 1 Køblet?, 
lig . . - •Et f;LniOny;mt Ko'n.sortium~ 

Iut1 - Nordis.K Film:~ 
t e --. N~j· ! 

r I - Fotorama?. 
Mn -- Nej - noo.glie private Herrer -
al: og. nogle Herrer hm ~ra mit eget 
int. ' Selsfab, "Dansk-SVIensk Film". 
t f, - Vedbliver D~ at ·være ;Direk· 
bet · tør for d!ette Sclskab ?, 

i l Livetx er . - J a, d.et gør jeg - !og :vi. tviJ 
u sel.vføl·~elig ogsaa opføæ en Del -at· 

1; vore 10gne -Film ·pa.ai Palad:s~tre:-. 
reje Baad-e dan.sk!e og svenske. V1 :Y 
ine opføre færæ Film fra det øvn",O"('J 

r e, Udland, end Philipsen 'nar gjort, 

En ~amtale med. 
Constantin Philipsen. 

Vi havd>e iga.ar .i Anledning 
1 af Salget en Samtale med Con

stantin Phili·p&en, dier sagde: mm og. iøvrigt . . . . · 

Den rtye DirektØr, . Sophus Madsen. 
. \ \. -I gaar , afsluttedies en _ret be

tydelig Handel. Paladsteatret blev 
solgt. 

Efter Forhandling~r, der ikke 
har staaet længe paa, fiffi man 
igaar Formaliteterne iDrden, og 
saa 'sna,rt den lnv.entarieopgørel
se man nu er' i Færd med atrud· ' ' f1rhejc1e, er færdig - det Jean 
kun tage nogle D,age - · finder 
Overtagelsen Sted. 

Sælgeren er DirekLør Oons:t:an
tin Philipsen, og Køberen er: et 
Konsortium, der, ifølge uhekræf-

1 

t ede Rygter bl. a. bes.taa,r af M.ænd 
fra Nordisk Films Oo. og Foto
rama. Det nye Konsortium ønsker 
indtil videre at være anony;mt. 
Det har under Forhandlingerne 
ladet sig repræsentere dlells af 
Overretssagføre.r RodJenburg og 
dels aJ1 den kendte Filmsmand, Di
rektør Sophus M a c] s e n, der skal 

- Jeg sælger, fordi jeg 
t ræt af Overnervøsitet. 

er idire -Og iøvrigt?, 
v eje - !J a, iøvri,gt vil vi l~e .Teat 
rfør1 tret gan.skie i hans S.por. Han l , - KaJder mah det n u det? 

- Deii jE)r sandt, ~orsikrer jeg øbe har ledlet d-et saaJ udmær-ket. Der 
,, pa er intet at ændre. Baade ha;n.s Id. e Dem. Sap. .snart j1eg~ ~& færdig h 

her t · er · . ud aa Skods.b-org lede i .sin T'id! og hans Re,ali.sation ar 
' ag J eg .P . · · · · . t dln rket - og v1 begynder Badesa.natorrum. Der tager man d.a. b1g ! være u · æ .. . 

ikke hen, na,a;r man har. diet godt, ladstf .saa; snart som m'Uhgt. Det V'a'l'et: 
vM j{\g. - M.en .sclv.fulgelig: e, sor næppe mange D~:e. Tviltit. 
Jeg havdie ikke solgt, hvis det ertag1 
Tilbud, d-er: bLey. givet mig, ikke. mun 
hav.dl{l væref'i s~ godt, at jeg over- erne 
flor min Kon:e og m,ine B,ørn ~ke det til Direktør Philipsens Byggepla
kundie fur.svar:e ;J.t JMi~ vær;e i).t ent ud sagt, jeg tror, de er for smaa; 
sælge. ygge et m eget større F ilmsteater , end 

Tilbudet var godt, og sapi ;.olgte tænkt paa.« 
feg. 

-Købesummen?, 
- Kæf:e, hvor kan d-et være 

ligegyldigt - ikkesandt. Er. P:u~ 
blikum ikke l~ge lykk!eligt, om det 
er 400,000 eller 500,000? ,TrorDø 
ikke~ 

- Og Fremtiden?, 
- Min egen ved: jeg intet ,om. 

Teatrets vil jeg ladie de andre 
om. De faar JO nn he1e Byggeriet. 

En Samtale med .Sophus Madsen. 

Bliver der no.gen F:orandring 
i Byggeriet?, .spurgte vi1 D.ir:ektø.r. 

M. Can·eau. 

THE 
TRANS-ATLANT_ICFI LM Co. A/s 

·~~ 
·~ 

NYHEDER 

RÆNKERNE 
600 Meter. 

Det uheldige Brev. 
(Billy Ritchie). 300 Meter. 

Svanernes Liv 
210 Meter . 

r.- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus . ...V 

fortang dissø films hos Dørøs Udløiørø. 

TRE TRANS-ATLANTICFILM Co. A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
FARVERGADE 2 11 

Telegr.-Adr.: 
TRANSCOFILM 
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U r ban Gad som Regissør. 

Asta Nielsens store kunstneriske Evner havde 
lige saa sikkert banet sig en Vej i Filmsverde
nen, som Raffael selv uden Arme var bleven 
en stor Maler; men om hun var naaet lige saa 
langt, som hun nu er, uden Urban Gads trofaste 
Medarbejderskab er et andet Spørgsmaal. 

Da disse to nu hver for sig saa kendte Kunst
nere i sin Tid traf hinanden her i Køpenhavn 
og gensidig klagede over de daværende slette 
Sceneforhold, fik de den gode Ide at slaa sig 
sammen og forsøge, om der var noget at gøre 
ved Filmen, og ved den Lejlighed lagdes Grun
den til det Samarbejde, som altid vil bevare sin 
Plads i Filmskunstens Historie. 

I en og samme Person at finde Forfatteren, 
Regissøren, Impresarioen og Ægtemanden, er 
et saa usædvanligt Held, at Asta Nielsens mindre 
heldige Kolleger alle har Grund til at være mis
undelige og ønske sig et lignende Held. 

Og i al sin Mangesidighed har Urban Gad, 
som Forfatter, Regissør og Impresario udviklet 
særlige Evner, som det var bleven Asta Nielsen 
svært at faa erstattet selv om hun havde an
skaffet sig 3 Medarbejdere, der hver især var 
en Kapacitet paa sit Omraade. 

Som Filmsforfatter har Urban Gad lagt en 
stor Dygtighed for Dagen. Han gør ikke For
dring paa at regnes for literær i den Anledning 
han skriver Film , som han ved vil virke og for
staar, at det der kræves paa Film absolut ikke 
er det samme som Literaluren kræver. 

Det kunde saaledes synes at Urban Gad ikke 
var ærgerrig, men dette er ikke rigtigt, hans 
Ærgerrighed er hans Kone. 

At skrive de bedste og mest virkningsfulde 
Roller for hende, saaledes at hendes store Kun
nen kommer til sin fulde Ret, stadig at vise 
hende i nye Situationer, det er det hans literære 

Aspiration gaar ud. 
Det er jo kun naturligt, at han, der kender 

Asta Nielsen bedre end nogen anden, kan skrive 
hende de bedste Film. 

Som Regel har det ganske vist været Parade-
roller, men ikke altid Paradefilm, saaledes at det 
ene i k k e altid helt har passet til det andet. 

Som Regissør staar Urban Gad imidlertid 
højest, det indrøm mer selv hans Kolleger, og det 
betyder som bekendt ikke saa lidt. Allerede i 
flere Aar har Gad været Enehersker i. "Union « s 
store Optagelsesteater paa Tempelhofer Plads . 
Der har han et af Verdens bedste Teatre ti l sin 
Raadighed, hvilket naturligvis letter ham Op

gaven meget. 
Som Regis.sør er der intet andet, der har 

Betydning f01· · Urban Gad end den kunstneriske 
Virkning, han i hvert enkelt Tilfælde har sal 
sig for at naa. Han bekymrer sig ikke om de 
Summer, der gaar med, det eneste af Betydning 
er det endelige Resultat, og har en Statist, som 
Underregissøren har engageret, en Næse, der 
efter Gads Mening er uheldig, saa bliver der 
ikke noget af Optagelsen før en anden er skaffe! 

til Veje. 
Beundringsværdigt er Urban Gad og Asta 

(F C. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

. EMiiEbSK . SKRÆDDERI. HERREEKVIPERIMii. 
MODERATE PRISER. 

b===M=O=D=E=L=L=E=R=U=D=~=T=I=L=L=E=D=E=I =S=T=U=E=N=O=G=P=A=A=t.=S=A=L=.======::_, 
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Lejer De hos de Udlejere, 
1 

l • l • l 

dØr · køber hos os, 
sikker paa fuldt Hus. ·--

Læs Presseudtalelser om: 

Selig: Naar Hovene dundrer 

Pasquali: Fange Nr. 555 

Selig: Sherrifens Brud 

B. & C.: Mens London sover 

Paspuali: Natekspres 953 

Vi .har solgt: 

Selig: 

" 
" 
" 

Pauquali: 

" 

Jaget Vildt 

Venner til Døden 

Ulven og Lammet 

Tyv for en Dag 

Sili~trias Hemmelighed 

I Slavehandlerens Vold 

Thanhouser: Automobilkongen 

Metropol 

Kinografen 

Victoria 

Metropol 

Kinografen 

til Biorama 

Dansk svensk 

Kinografen 

Dansk svensk 

Kinografen 

Bioram a 

l • l • 
l 

l etc. etc. 1 
l l 
! ... ~-... --... --~------------------------........... _______________________ ..... ---- l .......... 



·------~----------------------·--·--~-------------------------· l l 
l l 
1 Kommende Saisons største Slagere : 1 

l • l • l 

Barker: Fem Nætter efter Victoria Cross' Roman. 1800 Meter. . . 

Samuelson: Studie i Rødt efter Conan Doyle's Roman. 1800 Meter. 

B. & C.~ Falden K vinde. 1000 Meter. Stor Succes i Kristiania. 

Cines: Julius Cæsar. Verdenssucces. 

Cines: Gennem Ilden med Fr~ncesca Bertini. 1500 Meter. 

Cines : Syndens Frugt med Lydia Borelli. 1400 Meter. 

cines: Undervands:baaden Nr. 27. 13oo Meter. 

ør allørødø solgt til hBIB Skandinauiøn. 
For Danmark til 8/s Dansk Suønsk Films Co. 

Selig : Timeglq.sset. 1000 Meter. Solgt til Norge . 

Selig: Carpef from Bagdad. 3000Meter. SolgttilNorgeogSverige. 

Selig ~ Rosary. 3000 Meter. Solgt til Norge og Sverige. 

B. & C.: Fra Ekspeditrice til Hertuginde. Solgt til Norge og Sverige. 

Cines: Tavshedens Hus~ 1100. Meter. : ,· 

. Cines: Polar. 1000 Meter. 

Pasquali: Den store Flam·me. 1200 Meter. 

Pasq~ali : M ineejeren. 1200 Meter. 

Thanhouser : Gud's Vidner. 1500 Meter. 

og vi har nu Eneretten for tre nye Fabrikker, saa at vi bringer sikre DerdenssuGGeser. 

Biografteaterejere - forlang vore Films fra Deres Udlejere -
de bringer Penge. 

l • l • l 

1 SCAnDtnAVIAn fiLPI AGEnCY, 1 l .____ KONGENS NYTORV 8. li 
·------·-------------------~·--·--~-------------------------· 

... 
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Urban Gad. 

Nielsens Samarbejde. Man har ofte sagt, at 
>> Nielsenerne« kun bestod af Nerver, og det er 
vel ikke alt for indiskret at sige, at disse at for 
pumge Nerver somme Tider kan komme frem 
und er Optagelserne. Naar a lligevel Samarbej

. det gaar saa godt, som det gør, og lejlighedsvise 

Eksplosioner ingen Skade ~m·etter , saa li gger 
Grunden hertil i begges Vilje til at naa deL 
samme Maal, der altid er det højest mulige. 

Og deri ligger dette . interessante . Kunstn er
pars største Fortjen es te . 

H. E. 
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Filmen og Kunsten. 

c 
Hvorfor Anders de Wahl ikke vil filme. 

Den svenske dramatiske Kunsts mest frem-
ragende nulevende Repræsentant, Hr. Anders 
de Wahl, hvem det københavnske Teaterpubli
kum som bekendt skal have Fornøjelsen af al 
stifte Bekendtskab med under et Gæstespil i 
Oktober Maaned, har i et Interview med et 
svensk Blad fremsat forskellige Bemærkninger 
om Kunstens og Kunstnernes Forhold til Fil
men. Da vi her i Bladet saa ofte har givet 
Plads for Udtalelser af Filmens Venner om 
deres Syn paa den nye Kunstform tager vi ikke 
i Betænkning ogsaa en Gang at give Modstan
deren Ordet. 

Hr. de Wahl erklære aabent , at naar han 
ikke fi1mer, saa er det af de allerstærkeste prin
cipielle Grunde. For mig har Filmen ingenting 
med Kunst at skaffe, siger han. Dramaet lever 
jo gennem det talte Ord; fotograferede Gestus og 
Minespil paa en plan Flade forekommer mig 
kun at være et Skelet. Videre kræver Biogra
fen fm· hvert Minut en ny Sensation. Indholdet 
bliver derefter. Tænk Dem en Biografdrama
tisk Handling i et talt Skuespil! Alene Titlen 
vilde jo gøre det umuligt, for ikke at tale om 
Handlingens Gang. Men samtidig med, at Teat
ret er udsat for streng Kritik - der ofte kalder 
dam·ligt Teater netop for Biografdramatik -
er alt udmærket, som gives paa Biograf, og Dra
merne der kritiseres aldrig ud fra et lilterært 
Synspunkt. Naar det biografvante Publikum 
saa kommer i Teatret og i Stedet for stadig nye 
Sensationer n11aaske maa vente paa en saadan 
ti l anden eller tredie Akt, synes det, at der er 
kedeligt der! 

Det omtales som en Fordel ved Biograferne, 
at det er ·saa nemt at gaa ind paa et saadan t Sted, 
uden at klæde sig om eller uden andre Forbere
delser. Ogsaa dette synes mig, siger Hr. de 
Wahl, at vise, at Biograf ikke er Kunst. Thi 
Kunst bør ikke nydes saadan i Forbigaaende. 
Tvertimod, en Teaterforestilling bør være som 
en Fest. Den Stemning, som kan herske i e t 
Teater, kan aldrig udstraale fra Biograf-Lærre
det. 

- Den udmærkede svenske Skuespiller ser 

ganske bort fra Filmens folkeopdragende Ev
ner, men som før sagt, Røster fra den anden 
Side bør man ogsaa høre paa. 

Film og Kirke. 

I Amer ika, hvor saa mange nye Ideer er 
kommen til Verden, er man ogsaa i visse kirke
lige Kredse begyndt at mene, at Fihnen saa langt 
fra at være en Fjende {som den katolske Kirke 
erklærede og delvis finder endnu), at det snar ere 
er en Faktor, der i høj Grad kan tjene de kri st
nes Sag, og man har da taget Tanken om, at 
knytte Film og Kirke til hinanden, op til for
nyet Overvejelse, hvilket nu er resulteret i, at 
der i mange amerikanske Kirker vises levende 
Billeder. 

Det er den bekendte Presbyterianerpræst Dr. 
Charles Stelzle, der staar i Spidsen for den ny 
Bevægelse, og som har gjort et stort Arbejde for 
dens Gennemførelse og Organisation. Det fore
kommer dog lidt besynderligt, at der ikke blot 
vises bibelske Billeder i Kirkerne, men at ogsaa 
Dramaer og komiske Film kommer til Opførelse 
der. 

Til Planens Gennemførelse er oprettet 2 Bu
re:mer, et i Europa og et i Amerika, der køber 
Film, som menes at passe til Formaalet. For
uden Billeder med religiøs eller stærk moralsk 
Karakter købes alle mulige belærende Billeder 
og for stadig at hold e Tilslmernes Opmærksom
h ed vaagen foreviser man .saa smaa komiske 
Numre ind imellem. 

Naturligvis er der i særlig Grad sørget for 
bibelske Billeder og Presbyterianermenigheden 
har sin egen faste Fotograf i Palæstina, der tager 
Bi lleder af de hellige Steder og viser det Liv der 
nu rører sig der, h vor Kristus en Gang vandrede. 

En Række amerikanske Skuespillere er og
. saa engager.et og sendt til det hellige Land, hvor 

de til Stadighed skal medvirke i Film, der viser 
Kristi Liv og Levned. 

Man faar heraf Forstanelse af - om man 
ikke vidste det i Forvejen-at den Presbyterian
ske Kirke i Amerika er en stor og rig Institution, 
der ikke er bange for at bring.e store pekuniære 

ti 
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Ofre for at føre en Sag igenne1n, og det drejer 
sig da heller ikke om færre end 1400 Kirker 
der om kort Tid skal have et Kinoapparat ind~ 
rettet. 

· Der bliver saa een Gang om Ugen en Gratis
forestilling med paafølgende Prædiken, og Kir
kens Ledere mener paa denne Ma.ade at faa 
mange Mennesker, der ikke hører til deres Tros
samfund til at høre paa Prædikener og derved 
langsomt blive stemt for denne særlige Kristen
tro. 

Berømmelsens Skyggeside. 

Den 26. Juli 1915. 

Hr. Redaktør! De har været saa elskværdig 
a~ bede mig udtale mig om Skyggesider ved 
F1lmsskuespiller-Tilværelsen og dito-BerømmeJ
sen ud fra den rigtige Betragtning, at der ikke 
er Lys uden Skygge. 

Først og fremmest er der den Skyggeside, a t 
Skuespilleren er reduceret til et - undskyld -
Skyggebillede, berøvet Mælet og derfor maa til
egne sig en helt ny Teknik, Bevægelsens særl ige 
Udtryksmidler. . 

En Skyggeside ved Filmstilværelsen er O"'saa 
b 

de mange mnulige Tekster, som Gud ved hvem 
laver. 

Endelig - saa vidt jeg i Øjeblikket kan 
samle - er det en Ulempe, at man, naar man 
spiller store Roller, ofte maa slide som el Bæst 
og foretage halsbrækkend e Ridt o. I. og sjelden t 
har en Dag fri. 

Dette sidste danner Overgangen til Skygge
sidern e ved det, De kald er ,, Berømmelsen «. 

Naar man har Hovedrollerne og bærer en 
Film, naar man er bleven kendt, gives der hver
ken Frihed for dagligt og ans trengende Arbejde 
eller Mulighed for at hvile paa sine Laurbær. 
Man maa som overalt, hvor man vil hævde sin 
Stilling, gøre sig stadig større Umage og udvikle 
sig. Det hele er ikke gjort med, at Vorherre 
har skabt En med et godt Films-Y d re, som 
mange vil gøre det til. 

I Kølvandet af Medgang følger altid, i alle 

Fald her i Danmark, en forsulten Maageflok af 
Misundere og Bagtalere. Da Filmen er inter
nationa l, betyder det ikke saa lidt - saa J· ea 

. . b 

ved 1kke, om jeg skal kalde det for en Skycroe-
. bb 

s1de. Det maa være værst for Staklerne selv. 
Naar De lidt indiskret antyder, at Popula

riteten skulde medføre en Skyggeside i Form af 
Damebreve, Telefonopringninger, Anmodninger 
om mit Fotografi eller Pautegning pua samme, 
kan jeg k u n forsikre, at de utalli ae Breve J. e" 

b ' . b 

modtager fra mit ukendte Publikum Verden 
over, netop lader mig maale min »Berømmelse« 
og fø le, at der er Glæde ved Filmskunsten, at 
den kan f.aa andre til at føle noget af det, jeg 
gerne vil. Og det giver mig Lejlighed til at bed e 
de skønne og trofaste Beundrerinder undskylde, 
at jeg ikke kan svare dem alle, for selv om 
Fi lmsgager er eventyrlige, har jeg endnu ikke 
Haad til at holde det Anta l Sekretærer, som vilde 
udfordres dertil, og selv vilde J·e..,. ikke kunne 

' tv 
overkomme det, om jeg saa ikke havde andet at 
bes till e. Men jeg . fm··siluer dem alle, at de be
reder mig en stor Glæde, som jeg er taknemm e
lig for. Min Telefon passer jeg heleligvis ikke 
selv, men jeg takker Damen paa Telefoncentra
len for, at hun kan besørge Opringningerne, kun 
kunde hun gerne tjene mig i at give mig Madro 
ved min velfortjente Middag. Heller ikke kan 
jeg naturligvis efterkomme al le Anmodninger 
om mit Fotografi. Men derfor er der sørcret crodt 

b t:> 

ved, at jeg lwn købes paa Postkort. 
Imidlertid skal jeg til Slut i denne hastige 

maaske a ltfor skematiske Oversigt over Skygge
siderne ved Populariteten som Filmsskuespiller 
fortælle et Tilfælde, hvor jeg absolut fandt mig 
opfmdret 'til at sende mit Billede : 

En østerrigsk Officer skrev nu under Krigen 
ti l mig, at han havde ligget i K varter paa en 
stor Herregaard, og at d n unge, smukke Dat
ter der havde udtalt som sit højeste Øn ske at 
modtage min Ringlleds egnhændige deciderede 
Fotografi . Han bad mig nu fra Fronten, om 
jeg vilde opfyld e hans Bøn uden at nævne, at 
det skyldtes ham! 

Ja, Hr. Redaktør, De ser, at det slet ikke er 
saa aldeles ulykkeligt, hvis Vorherre har skabt 
En til Fihnsskuespiller. Jeg 1sender mine Be
undrerinder Verden over en taknemmelig Hilsen 
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gennem Bladet h er - d et er godt at have mange 
Beundrerind er, som det er godt for Deres Blad 
al have mange Abonnenter. 

Deres ærbødige 
Olaf Fønss. 

CENSURLISTE. 

31. August 1915. 

:3474. En lille Trold el. Et besværligt Pigebarn. 
291 m. Vitagraph. Rød. Drama . 

:)475. Livets Glæde. 748 m . Gaumont. Rød . 
Lystsp . 

3476. Dobbeltgængeren. 995 m . Vitascope. 
Rød. Drama. 

3..J.77. By/r/en. 562 m. Gaumont. Rød. Lysts J~· 
3478. Den transke og engelske Flaade ved Dcu

danellem e. 314 m. Gaumnot. Rød. 
Naturb. 

34 79. l N ordtrankrigs Byer, Arra:5 M ~rte1:by en . 
150 m . Den franske FIImsfabnkant
Forening. Rød. Naturb. 

3480. Æ rligh ed varer længst. 298 m . Seli g. 
Rød. Drama. 

3481. Ga umonts Ugerevue Nr. 27. 112 m . 
Gaumont. Rød . Naturb. 

3482. Gaumonts Ugerev ue Nr. 27. 112 m . 
Ga umonl. Rød . Na turh . 

3483 . Bunnu paa K uranslalt. 299 m . Vita-
graph . Rød. Lystsp. . 

3484. Gentlemantyven. 735 m. Nordisk. Rød. 
Dra.ma. 

3485. Carl Alstrup og h ems Tvillingbror. 550 m . 
N ord is k . Rød. Lystsp. 

3486. Lille T eddy. 710 m . Nordisk. Rød. 
Drama. 

3487. V elgøreren . 315 m. Vitagraph. Rød. 
Drama. 

3488. Hans MaJes tæt Kongen i Viborg. 161 m . 
Fotor ama. Rød. Naturb. 

3489. Hans MaJestæt Kongen i Viborg. 154 m . 
Fo torama . Rød. Naturb. 

3490. Britta fra Bakken. 714 m. Danmark . 
Rød. Drmna . . 

3491. Kærlighedens Triumf. 850 m. Nordisk . 
Rød. Skuesp. 

3492. Lille Peter som Gartner. 150 m . Emp. 
Rød . Lystsp. 

:H93. Lille Peter som Sk orstensfefer. 123 m. 
Emp. Rød . Lystsp . 

3494 . Droske Nr. 10006. 206 m. E mp. Rød. 
Lystsp. 

3495. Max skal giftes. 202 m. Emp. Gul. 
Lystsp. 

3496. En af Samfundets Uds tødte. 1204 m . 
Rød. Drama. 

3497. En lillebitte M and eller K ærlighed og 
Mobilisering. 290 m . Nordisk. Rød. 
Lystsp. 

3498 . Navnet falsk 
Vitagraph . 

3499. Et nyt Liv. 
Drama. 

- Hjertet ægte. 316 m. 
Rød . Drama. 
490 m. Gaumont. Rød . 

3500. Den kære Familie. 351 m . Gaumont. 
Rød. Lystsp. 

3501. Gawnonts Ugerevue Nr. 28. 145 m. 
Gaumont. Rød . Naturb. 

3502 . Gaumonts Ugerevli e Nr. 28. 145 m . 
Gaumont. Rød . Naturb . 

3503 . Retssalens Sensation eller Anarkistmyste
riet i J ustispaladset. 885 m . Bioscope. 
Rød. Drama. 

3504. Fra London til Birmingham. 105 m . 
Topical. Rød. N aturb. 

3505. Donske Kosakker. 142 m. Rød. Na~ 
tur b. 

3506. Alt for Peggy. 290 m . Rex . Rød. 
Lystsp. · 

3507. Lammet og Ulven . 582 m . Selig . Rød. 
Drama. 

3508. /(ærlighed og Lotteri . 284 m. U n iver
sal. Rød . Lystsp. 

3509. Cirkus Sarrasanis Optog gennem Frede
riksberg. 31 m . Rød. Naturb . 

3510. Whiskyfabrikanten eller Costello paa 
Skmaplanet. 300 m. Vitagraph . Rød. 
Drama. 

35 11. Golfspillets Gaade. 495 m . Vitagraph. 
Rød . Drama . 

3512. Tante Bine i Glas og Ramme. 234 m . 
Vitagraph. Rød. Lystsp. 

35 13. Det graa S lots H emmelighed . 7$6 m . 
Biorama. Rød . Drama. 

35 14. l Slavelwndlernes Vold. 1294 m. Pas
quali. Rød. Drama. 

35 15. J(ær/igheden s Triumf. 837 m . No rdisk. 
Rød. Skuesp. 

351 6. Gawnonts Ugerevue Nr. 29. 106 lJl. 

Gaurnont. Rød. Naturb . 
35 17. Gaumonts Ugerevue Nr. 29 . 106 m. 

Gaumont. Rød. Naturb . 
3518. E n vanvittig Bryllupsnat. 1210 m . Vita

scope. Rød. Lystsp. 
2519. En vanvittig Bryllupsnat. 1210 m. Vita

scope. Rød. Lystsp. 

j 
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Det tyske Ur/førselsforbud for indspillede Film 

staar stadig ved Magt, m en h a r nu , som. ventet i Rea

liteten vist ~ig lwn at være en Fordring om Cen sur, 

idet der a ltid gives Dispensa tion fra Forbude t, naar 

blot Filmen først fo r evises Autoriteterne. 

Nordisk Film Co.s Samarbejde m ed visse tyske 

Firmaer beskæftiger stadig Sinelene i den tyske Films

verden . Der hol des stadi g Møder , h vor der ved tages 

Resolution er af for skelli g Art, m en det ser dog ud 

Lil , at Bevægelsen er ved at dø noget h en takket være 

de Erklærin ger, de sammensluttede F irmaer er fr em 

kommen m ed. 

FILM-OPERATØR FORENINGEN 

Kontor : Nørrebrogade 46. 
København N. 

Kontortid 9-11 og 5- 7 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT 
<Yc><Yc> & C LI CHEF AB RIK <Yc><Yc> 

FARVERGADE 8 
TELEFONER : CENTRAL 4740 & 4760. 

Biogranøatør-Billøttør 
med Firmamærke efter eget Valg i Hefter å 500 Stk 

5 Billetter pr. Blad - dobbelte eller 
tredobbelte-nummereret fra 1- 500 eller fortløbende 

til l 00,000. 

Mindste Ordre 5000 Stk. pr. Sats. 
10,000 Stykker med en Sats ... .. Kr. 6,00 
25,000 to - . . . . . " 12,00 
50,000 - t re - . . . . . > 22,00 

100,000 - fire -- . . . . . » 40,00 

I Blokke a 100 Stykker, Format 5 X 12 cm. 
10,000 Stykker med en Sats . . ... Kr. 7,00 
25,000 - to - . . . . . " 17,00 
50,000 - tre - . . . . . » :n,oo 

100,000 - fire - . . . . . » 53,00 

Yderligere Trykforandringer Kr. 1,00 pr. Oplag. 

Forsendes mod Hal\'llclen af l3eløbet ved Ordrens Af
givelse, Hesten pr. Postopkrævning. 

Billetfabrik R. Brand G. m. b. H. 
Hasselbrokstrasse 216 :: Hamburg 23. 

Komplet Lager af samtlige 

ERNEMANN-.. 
Projektører, Optager-Apparater, Kopiermaskiner, 

Perforermaskiner og alt Tilbehør. 
Største Lager af Kemikalier og Kino-Farver. 

Kl NO-SCAN DIA • FREDERIKSBERGGADE 17 • KØBENHAVN 

ANNONCEPRISER: 1/ 1 Side K1·. 50, '/, Side Kr. 30, 1/
4 

Side Kr. 15, 1/
8 

Side Kr. 8. Rabat for 13 Gange 10 pCt. , for 
26 Gange 20 pCt. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland: 4 K1·. 64 Øre om Aaret. - Udland : 8 Kr. om Aaret. - Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION OG EKSPEDITION: Odinsvej 4. Tlf. Vester 4021 og 3353. • 
Udkomme!' den l. og 15. i hver Maaned. - Udgivet af Jens Locher. I Redaktionen: V. Gliickstadt og J . Locher (ansvad1.). 
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THE BIOSCOPE 
IPdendc cinematografiske Fagavis i England. 

Abon nement 14 Shilling om Aaret. 

Adresse : 85 Shaftesbury Avenue, 

London W. 

De, der interesserer sig for · 

Kinematographie 
holder 

LICHTBILD-BOHNE 
Abonnement Mark 2 pr. Kvartal 

Inserat 15 Pf. pr. Linie. 

Redaktion og Forlag 
Berlin S. O. Michaelkirchstrasse 17 

GI HOLLANDSK os T-INDIEN 11!1 
Q DE KINEMATOGRAAF ~ 
Z Ledende Organ for 0;.~1;11~~·~n~~~~e~1.ed Korrespanten ter li! 
< Am .. terdam Holland t'4 
~ Æ resdiplom : F il·st internation a l Cincmatograph Exibition Ø 
~ Olympia, London 1913. ._. 

o ~ = ~~:~~~~~~~~~~~t : : : : : : : : : : : : fl. (hoBandsk ) ~: ~~ Z 
Annon cer pr. Linie . . . . . . • • . . 0.2 0 

II!J HOLLANDSK WEST•INDIEN (!] 

La Cinernatografica Italiana ed Estera 
ledende Filmsblad i Italien. 

Pris: B Shilling ont Aaret. 

Det ældste og mest udbredte Kinoblad 
paa Kontinentet 

er 

Kinematographische Rundschau, 
de østrigske Kinobesidderes officielle Organ. 

Wien VI. Gumpendorferstrasse 24. 

Das Lichtbild-Theater. 
Tidsskrift for Kinematografi 

bedste Kinoorgan i Tyskland. 
To Bilag 

»Filmsindkøberen" og »Filmsmærket" 
uundværlig for Filmslej ere. uundværlig for ' l heaterejere. 

Abonnement: Mark 4 pr. Kvartal. 

Adresse: Dresdnerstrasse 34-35. Berlin 8.14. 

THE CINEMA 
News and Propertygazette. 

Hovedkontor: 30 Gerrards Stree1, 

London W. 
Postfri hver Onsdag. - 12 Shilling pr. Aar. 

Det eneste Blad, der kan sætte Dem i Forbindelse med 
Filmsfolk i de forenede Rangeriger og Kolonierne. 

Skrevet og redigeret af Fagfolk. 

,,The Kinematograph and Lantern Weekly'' 
trykkes i 13500 Eksemplarer. 

Bedste Avertissementsblad for Filmsfolk. 
Abonnentent 13 Shilling aarllg. 

Adresse: Tottenham Street 9-1 l, 
Tottenham Court Road, 

London W. 

Danmarkl .Norgel 
Mandag den 6. September .udkommer 

Sæsonens første store ' . 

D~ansk Kinograf .. Filni~ 
' ) 

' < 

Skildpad·den 
Kriminalfilm i 3 Akter. 

Iscenesat af Laurids Skarids. Optaget af AjS. Kinografen. 

---= il ------------------------- \ 

----------

Rollerne udføres af: / 

Fru. Psilander. 

'Carlo Wieth 

Will. Be'Wer 

Gunnar Helsengren 

Fritz Lamprecht 

Frk. Erna SchrØder 

-----------------------------------------__;... 
= 

- .,.- "Skildpadden" er en ægte "Publikum-Film" . . -.J 

l 

I Danmark kun hos: ICinografen, København. · 

I Norge kun hos: Kinografens Bureau, Bergen. 
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